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  از دیدگاه کشاورزان استان گلستانجوی های بینی شی پیشعوامل محدود کننده اثربخ
  

  محمدرضا محبوبی*
  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانگروه ترویج و آموزش کشاورزی استادیار 

  2/6/87 : ؛ تاریخ پذیرش1/6/86: تاریخ دریافت
  

  

  چکیده
نگـام و مـوثر بـرای بـسیاری از تـصمیمات             ه ی بـه  در کشورهای در حال توسعه، افزایش تقاضا برای اطالعات هواشناسـ          

هـایی   کارگیری چنین اطالعاتی با محدودیت     ه با این حال بسیاری از کشاورزان برای ب        ،کشاورزی و مدیریت مزرعه وجود دارد     
ه کـ به بذور، فقدان آموزش و مشاوره و کمبود وسـایل کـشاورزی مواجـه هـستند           نداشتن   پول و اعتبارات، دسترسی       زمینه در

 جـوی  های بینی پیش عوامل محدودکننده اثربخشی   تحقیق تعیین     این هدف .شود های جوی می   بینی باعث کاهش اثربخشی پیش   
کـل  شـامل   تحقیق  این   جامعه آماری    و نوع پیمایشی  ازتحقیق توصیفی و    روش   .بوده است  از دیدگاه کشاورزان استان گلستان    

 سـپس  ای و ای چند مرحلـه  گیری خوشه  که با استفاده از روش نمونه     بوده است   نفر 130000  به تعداد  گلستانکشاورزان استان   
آوری و با استفاده  نیاز از طریق پرسشنامه جمع اطالعات مورد .اند  نفر از آنان انتخاب شده     322گیری تصادفی ساده تعداد      نمونه
  متخصـصین ترویج کشاورزی وت علمی ای هیأاعض با نظرخواهی ازروایی پرسشنامه  .شدتجزیه و تحلیل  SPSS افزار از نرم

نتـایج   . بوده اسـت   80/0 که مقدار آن  نامه انجام شد    پرسش 30 با تکمیل     از روش آلفای کرونباخ     آن  قابلیت اعتماد  وهواشناسی  
هـا،   کمبـود نهـاده   ،  نظر کشاورزان در مورد کمبود اعتبـارات      بین   دار دهنده رابطه مثبت و معنی     نشانآزمون همبستگی    ازحاصل  
با زبـان   نداشتن  سوادی و آشنایی      آموزش کافی در مورد استفاده از اطالعات هواشناسی، بی         نداشتن به مروج،     نداشتن دسترسی

نظـر کـشاورزان در مـورد عـدم         بین  دار    رابطه منفی و معنی    و  درصد 99با اطمینان    جوی های بینی اثربخشی پیش و  هواشناسان  
ـ  .باشـد  مـی  درصـد    95 با اطمینان    جوی های بینی پیش شیاثربخو  دسترسی به ادوات کشاورزی      هـای مـورد نیـاز       مین نهـاده  أ ت

هـای   بینـی  بخش پـیش   منظور کاربرد اثر    از سوی نهادهای متولی، به     کشاورزان همچون کود، سم، اعتبارات، ادوات و تجهیزات       
  .جوی از جمله پیشنهادهای این مطالعه است

  

  گلستان ، هواشناسی کشاورزی، استانجوی بینی پیشبخشی،   اثرعامل محدود کننده، :کلیدیهای  واژه
  

  1مقدمه
های مختلـف    استفاده از اطالعات هواشناسی در بخش     

کشاورزی، صنعتی و خدماتی هـر کـشور اهمیـت بـسیار            
ای که روند استفاده از اطالعات مذکور        زیادی دارد به گونه   

                                                 
  mahboobi47@yahoo.co.in:  مسئول مکاتبه-*

در . دهـد  گیری را نشان می    طی دو دهه اخیر افزایش چشم     
ای از علـم     عنـوان شـاخه    به این بین هواشناسی کشاورزی     

ـ    ایـن . هواشناسی، اهمیت بسیار زیـادی دارد      دلیـل   هامـر ب
حساسیت زیـاد بخـش کـشاورزی بـه تغییـرات جـوی و              
ضرورت آمادگی کشاورزان و مدیران تولید برای مواجهـه         
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با اثرات و پیامدهای تغییر الگوهای جـوی و درک علـل و    
ای که قادر باشند در       به گونه  ،وی آنان است  اثرات آن از س   

گیـری   ای عقالیی و آگاهانه تصمیم     شرایط مختلف به گونه   
های جوی در سطح وسیعی مـورد   بر این داده  عالوه. نمایند

هـای    آژانـس  ماننـد های مرتبط با کشاورزی      استفاده بخش 
ــی  ــی محل ــه ،دولت ــالتی و منطق ــشاور،    ای ــان م ای، مهندس

ـ  هـای علمـی،    تشکل کننـدگان آب، تولیـد کننـدگان        مینأت
های مقابله با حـوادث طبیعـی        انسژآ انرژی، منابع طبیعی،  

ر  هـ  بـه .  اسـت  ...و) طوفان، خشکـسالی   سیل،( یرمترقبهغ
ای در هواشناسـی بـه انـدازه هواشناسـی           حال هیچ حـوزه   
طور ناگهانی به خود جلب نکـرده         را به  ها  کشاورزی توجه 
 گـرم  مانندهای جوی   پدیدهدلیل افزایش هاست و این امر ب    

ها بر مناطق روستایی و تولید       ثیر این پدیده  أت  و شدن زمین 
پذیری بخش کـشاورزی و   کشاورزی و لزوم کاهش آسیب 

 و در نهایـت کـاهش       یـاد شـده   هـای    کشاورزان از پدیـده   
 .المللـی اسـت    هـای ملـی و بـین       وابستگی آنان بـه کمـک     

اران، و همکــ رج؛ اســتای1999 ،همکــارانچــانگنون و (
2004(.  

بینی توسـط کـشاورزان      در مورد کاربرد اطالعات پیش    
ای  ها به گونه   هایی وجود دارد و این محدودیت      محدودیت

هـای   و بـه ویژگـی    گذاشـته   ثیر  أمتفاوت روی کشاورزان ت   
ــرتبط هــستند  ــصادی، اجتمــاعی و فرهنگــی م شــش . اقت

ــیش  ــشی پ ــدودیت اثربخ ــی مح ــامل   بین ــوی ش ــای ج ه
 اعتبــار، شــناخت، برجــستگی، هــای مقیــاس، محــدودیت

محـدودیت مقیـاس بـدین      . باشـد  انتخاب و سازمانی مـی    
معناست که ممکن اسـت محتـوای اطالعـات ارایـه شـده             

 بـه   کـشاورزان خاص یک محـل نباشـد و بـه تـصمیمات            
عبـارت دیگـر محـدودیت        شـود بـه    ای ناجور وصل   گونه

مقیاس زمانی مطـرح اسـت کـه اطالعـات ارایـه شـده در          
محدودیت اعتبار  .تره جغرافیایی وسیعی استبرگیرنده گس 

 ،بدین معناست که ممکن است اطالعـات حقیقـی نباشـد           
اعتبـار  . اشـتباه باشـد   های فصلی    بینی پیش خصوص اگر  به

ای کـه کـاربران بـه حقیقـی بـودن            عبارت است از درجـه    
. اطالعات اعتقاد دارند و تمایل دارند بـه آن متکـی باشـند           

محـدودیت  .  فرسـتنده پیـام اسـت      اعتبار تابع خود پیـام و     
های گذشته از     های سال  بینی اعتبار هم ناشی از ناکامی پیش     

نظر صحت و درستی و هم ناشی از ناکامی ارایه دهندگان           
اگر کاربران دریابند   . بینی در اعتبار بخشی به آنهاست      پیش

بینــی، در گذشــته اشــتباه  ارایــه دهنــدگان اطالعــات پــیش
ــته ــد آن داش ــا را مع ان ــر ه ــست تب ــد دان ــومین  .نخواه س

یعنی ممکـن اسـت     . محدودیت، محدودیت شناخت است   
خـصوص اگـر بـر مبنـای         ، بـه  کاربران اطالعات ارایه شده   

کـه کـاربران    در صورتی.  را نفهمند احتمال و تصادف باشد   
کـار   هـا را بـه      ها را درک نکننـد احتمـال دارد آن         بینی پیش

 ،بینـی  سازی پیش  دهسا. کار گیرند  هطور غلط ب   بهیا   ،نگیرند
یکـی از  . تالشی در جهت غلبـه بـر مـانع شـناختی اسـت         

یــل غلبــه بــر محــدودیت شــناخت، لد ههــای بــ اســتراتژی
  اطالعات و  سازی، آموزش کاربران در مورد مفهوم      ظرفیت

ــونگی ــده اســت  چگ ــات پیچی ــسیر اطالع ــارمین . تف چه
محدودیت، محدودیت برجستگی است یعنی ممکن است       

اگـر   .عات توجه نکنند و آن را معتبر ندانند       کاربران به اطال  
عوامل بیرون از محیط زندگی     (ها   اطالعات توسط خارجی  

هـا ارایـه شـود چـون براسـاس دانـش             بـه آن  ) کشاورزان
داننـد   ها چیزی در مورد آن اطالعات نمی  خارجی است آن  

 زمینـه هـا در   و در عین حـال تجـارب بـومی و محلـی آن      
در حقیقـت   . گرفتـه اسـت   بینـی مـورد توجـه قـرار ن         پیش

ای کـه کـاربران در ارز        برجستگی عبارت اسـت از درجـه      
 به آن توجـه     ویابی اطالعات از اطالعات معلومات کسب       

. کننـد  شان احـساس مـی     ندگیز  و آن را در ارتباط با      کرده
برجستگی تابعی از محتوای اطالعات و تـصمیماتی اسـت    

 هنگامی  مانع برجستگی . که کاربران پیش روی خود دارند     
دهندگان سوال   شود که کاربران از سیاست اشاعه      نمایان می 

 ،محـدودیت سـازمانی   عنـوان     به محدودیت پنجم . کنند می
 که ممکن اسـت کـاربران شانـسی بـرای            است بدین معنی 

پذیرش روش معمول نداشته باشند یعنی فاقد امکانـات و          
ابزارهای الزم و ضروری برای استفاده از اطالعات جدیـد          

محدودیت هنگامی اسـت کـه      این  . نادر ارایه شده باشند   و  
های استاندارد عملیات انسانی یا سازمانی با اسـتفاده          روش
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 کــاربران و  بنــابراینشــود از اطالعــات جدیــد انجــام مــی
کننـدگان بـرای سـازگاری بـا اطالعـات جدیـد             بینـی  پیش

عنـصر  دو  مشارکت و تکـرار،     . نیاز به زمان دارند   ،  موجود
توجه در صورت   . بر محدودیت سازمانی هستند    غلبه   مهم

کـه    اول ایـن   خواهـد افتـاد   چیز اتفاق    دو به این دو عنصر   
 تـصمیم    چگونـه  گیرند کشاورزان   کنندگان یاد می   بینی پیش
هـایی را بـرای تغییـر         کـاربران راه   کـه   این گیرند و دوم   می

عملیات خود در نظر خواهند گرفت تا با اطالعات جدیـد           
ــرین نحــو ــه بهت ــدب ــاق یابن ــا  . انطب  شــشم محــدودیتام

ممکـن   کـه  اسـت بدین معنـی    است و  انتخابمحدودیت  
کننـده معلومـات و دانـش        مینأاست اطالعات ارایه شده ت    

طور عقالیی و بـه دور       جدیدی برای کاربر نباشد تا وی به      
های قبلی خود را تغییر دهد   انتخاب ،از خطر تصمیم گرفته   

 .)2001پت، (

ــپس  ــاد فیلی ــه اعتق ــرب ــه ، )2000(  و اینتی ــامی ک هنگ
 در مقایـسه بـا      ، احتمال کمتر خطر خشکسالی    ،ها بینی پیش

 کـشاورزان تمایـل    ،کنند احتمال بیشتر وقوع آن را بیان می      
بــا کــشت  از ایــن رو ،بیــشتری بــه پــذیرش خطــر دارنــد

را  بیـشتری     محـصول  نتظـار اهای بذری محصوالت     واریته
گـذاری   سـرمایه کـود،    مانندهای اضافی    داشته، روی نهاده  

 تمـام تولیـد کننـدگان در        )1999( به اعتقاد نیکلز   .کنند می
 ،بینـی  پذیری شان برای پاسـخ بـه اطالعـات پـیش           انعطاف

دچــار محــدودیت شــده، تولیــد کننــدگان فقیرتــر و      
 همکـاران لی و   ورنکـ .  تنگنای بیشتری دارند   ،پذیرتر آسیب

دیل و  کننـد کـه اعمـال تعـ        به این نکته اشاره مـی     ) 2001(
 هزینـه و خطـر       صـرف  ها برای خشکسالی مـستلزم     تنظیم

رسـد کـه     برای اکثر کشاورزان است اما منافع به آنهایی می        
از تنگنای فروش و قیمـت بـاالی         منابع در اختیار دارند و    

نـشان  ) 1999(  بـراد  .برنـد  محصوالت کشاورزی سود می   
هـای بـزرگ تولیـدی از         پـرو تعـاونی     کـشور  دهـد در   می

اند در حالی که کشاورزان و       های جوی سود برده    بینی پیش
  .اند ماهیگیران در شرایط بازار متغیر متحمل ضرر شده

کـشاورزان   بیـشتر معتقـد اسـت   ) 2005(قطره سامانی  
کار بـرده، یـا اینکـه        هآمارهای بسیار تقریبی کشاورزی را ب     

برخی اوقات به مسئولیت خود اسـتانداردهایی بـر مبنـای           
ــی  ــشاهدات هواشناس ــی م ــا م ــد  بن ــر   .کنن ــرف دیگ از ط

های زراعی فرض    هواشناسان برای خود برخی محدودیت    
نموده، بدون اینکه محدودیت فرضیات خود را درک کرده         
باشند بر مبنای آن مطالعـات اقلیمـی نمـوده یـا اقـدام بـه                

به اعتقاد ریچـی و همکـاران        .کنند های جوی می   بینی پیش
لمـی در زمینـه     های گـسترده ع     پیشرفت برخالف) 2004(

های مطلوب آن، استفاده ناچیزی      بینی بارش و توانایی    پیش
ها برای مدیریت کـشاورزی      بینی گونه پیش  از اطالعات این  

  مطالعـه  زیروگـل و کالـدر        .عمل آمـده اسـت     هو مزرعه ب  
ای و فقیـر کـه       دهـد کـشاورزان حاشـیه      نشان می ) 2003(

قـه  دسترسی محـدودی بـه منـابع و امکانـات دارنـد، عال            
هـای بـارش دارنـد ولـی         بینـی  فراوانی به استفاده از پـیش     

های فرهنگی، اجتمـاعی و ارتبـاطی        بسیاری از محدودیت  
بینـی بـارش    مانع از دسترسی و استفاده آنان از نتایج پـیش       

در زامبیا حـاکی از ایـن       ) 2003(مطالعه مومبی   . شده است 
است که فقر و فقدان مواد آموزشی از موانع مهم دسترسی           

همچنین زیروگل  . کشاورزان به اطالعات هواشناسی است    
در ) 2006(و کــابرارا و همکــاران  ) 2005( و همکــاران

بینـی بـارش     گیرند اطالعات پـیش    مطالعات خود نتیجه می   
 .باید مورد نیاز کشاورزان و متناسب با موقعیت آنان باشـد          

بــسیاری از کــشاورزان بــرای ) 2003(بــه اعتقــاد ســوارز 
اطالعـات جـوی دچـار محـدودیت منـابع در           کارگیری   هب

زمینه پـول، اعتبـارات، عـدم دسترسـی بـه بـذور، فقـدان               
کمبـود ادوات کـشاورزی هـستند و         آموزش و مـشاوره و    

. ها در بازار موجود نیست      های کشاورزی موردنیاز آن    نهاده
تنوع زبـانی و فرهنگـی، توزیـع        ) 2002(به اعتقاد اشملتز    

ــا  بینــی سیر پــیشنــاجور اطالعــات و مــشکالت تفــ هــا ب
هــای اثربخــشی  هــای محلــی از جملــه محــدودیت رســانه

اسـت   معتقـد ) 2000(لوگانـدا    .اطالعات هواشناسی است  
و سـایر اطالعـات جـوی بـه مـردم            هـا  بینـی  اشاعه پـیش  

.  بسیار بحث انگیز در تمـام نقـاط جهـان اسـت            یموضوع
ذینفع بیشتر با سواد هستند ممکـن        حتی در جایی که افراد    

 متخصـصان   زیرانکات کلیدی پیام را دریافت نکنند       است  
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 از  سـازند   مـی  اطالعات علمـی را منتـشر         وقتی هواشناسی
بـه   .کنند که با آن راحت هستند      زبان نامفهومی استفاده می   

دو مـانع بـزرگ در زمینـه اطـالع          ) 2000(اعتقاد موخـاال    
موانـع ارتبـاط و     ،  های جوی به کشاورزان    بینی رسانی پیش 

  مربـوط بـه    های ارتباطی مناسب و تنگناهـای      انالنیاز به ک  
) 1999( مونیـک  .اسـت های فـصلی     بینی کاربرد موثر پیش  

بینـی   پـیش  هـای  یکی از دالیل اصلی اثربخشی اندک نظام      
جوی در زمینه پیش آگاهی خشکسالی در آفریقای جنوبی         
را فقدان هماهنگی بـین موسـسات فعـال در زمینـه پـیش              

هـای پـیش آگـاهی       ایجاد نظـام    دانسته، آگاهی خشکسالی 
 .دانـد  محلی را راهکار مناسبی برای حل این موضـوع مـی          

 موانــع) 2004( و همکــاران اســتایخرو ) 2005( اســتایخر
واحـدهای  اطالعات ارایه شـده از سـوی         اصلی اثربخشی 

هواشناسی کـشاورزی در کـشورهای در حـال توسـعه را            
سـب و   مواردی چون بوروکراسی اداری، نبود اطالعات منا      

عـدم وجـود همکـاری بـین        مورد نیاز بـرای کـشاورزان،       
کـه مـسئولیت     موسسات تولید کننـده اطالعـات و کـسانی        

انتقال اطالعات به کشاورزان را عهده دار هستند، آمـوزش          
حـضور  ناکافی کشاورزان، عدم منافع اقتصادی اطالعـات،        

هـای   و فعالیـت واحـدهای خـصوصی و سـازمان         نداشتن  
نداشــتن دخالــت واشناســی، فقــر، غیردولتــی خــدمات ه

 کارکنـان  نبـود ، کشاورزان در نظـام تحقیقـات هواشناسـی       
 خالء وجودی یـک نظـام میـانجی    و  شایسته آموزش دیده    

 بـین واحـدهای   ترویج هواشناسی کشاورزی   تحت عنوان   
و تولیدکننــدگان بخــش کــشاورزی خــدمات هواشناســی 

آفریقـا  در  ) 2001( نتایج مطالعه آکـه و موچینـدا         .دندان می
بیانگر این است کـه عـدم مـشارکت محققـان و مروجـان              

آوری اطالعات، آماده سـازی و اشـاعه         کشاورزی در جمع  
، عـدم   ها ها و خبرنامه   های جوی از طریق اطالعیه     بینی پیش

کــارگیری  هوجــود نظــام بــازخورد در زمینــه چگــونگی بــ
اطالعات توسط کاربران و در نتیجه عدم آگاهی نسبت بـه           

 ارزش اقتصادی اطالعات، فقـدان وسـایل ارتبـاط          منافع و 
مـوزش ناکـافی کـشاورزان در زمینـه اسـتفاده از            آجمعی،  

 عمده اثربخشی   موانع از   اطالعات و کمبود کادر متخصص    
  .اطالعات هواشناسی است

 ،هـای جـوی    بینـی  تمـام پـیش   ) 1999(به اعتقاد بلـنچ     
دی و  های اقتصا  هزینه. ندارنداطمینان فنی   بوده و   احتمالی  

. توانـد قابـل توجـه باشـد        های غلـط مـی     بینی انسانی پیش 
 مـسئله   ،طبیعت خدمات ترویجی در ارایه اطالعات جوی      

واقعیـت زنـدگی کـشاورزان      بـا   مروجان اغلب   . ساز است 
کـه مقـادیر خاصـی کـود را بـه       کـسانی  ،باشـند  مـی بیگانه  
کـه کـشاورزان از      دهنـد بـدون ایـن      کنندگان ارایه می  تولید

آن برآیند و این موجب از بین رفتن اعتمـاد          عهده مصرف   
های ترویجی شده است در چنـین        آژانس بین کشاورزان و  

هـای   بینـی   مروجـان قـادر بـه ارایـه پـیش          مطمئناًوضعیتی  
بـر   عـالوه . باشـند  نمیشکلی مفید به کشاورزان      احتمالی به 

اطالعات مورد نیاز کشاورزان     خالء قابل توجهی بین    ،این
هـای هواشناسـی     ه شـده توسـط سـرویس      و اطالعات ارای  

 بـا هـم      زیادی اسـت کـه     این دو بخش مدت    .وجود دارد 
کشاورزان . ثر نبوده است  ؤاند اما این ارتباط م     ارتباط داشته 

دانند  های هواشناسی می   خواهند و سرویس   دانند چه می   می
ها بـه چـه نیـاز دارنـد امـا مـشکل اصـلی عـدم درک                   آن

  .اطالعات توسط کشاورزان است
دهد قابلیت آزمـون     نشان می ) 2002( های هانسن  یافته

بینی بـارش     از نتایج پیش   کردن یا نکردن  و مقایسه استفاده    
رزان مشکل بوده و همین امر موجـب اسـتفاده          برای کشاو 

هـا از سـوی کـشاورزان        بینـی   این پیش  فتنپذیرنو   ننکرد
ای کــه در  طــی مطالعــه) 2001( کمــالی و لــی .شــود مــی

اند اثربخشی   یی و از جمله ایران انجام داده      کشورهای آسیا 
ــه   ــشار خبرنام ــب انت ــی در قال ــات هواشناس ــای  اطالع ه
ایــران هواشناســی را در بخــش کــشاورزی منــابع طبیعــی 

 عوامـل   هـا  آن .انـد   کـرده ذکـر    درصـد    10 و   50ترتیـب    به
 ارایه ندادن بـه موقـع    ها را    بینی محدودکننده اثربخشی پیش  

ات زراعی، فقدان نظام ارزشیابی     اطالعات با توجه به عملی    
دهنـدگان اطالعـات بـا       ، عدم ارتباط مناسب ارایه    اطالعات

ــا نیازهــای آنــان   کــشاورزان و در نتیجــه عــدم آشــنایی ب
در مطالعـه   ) 2006(الـسادات و همکـاران       نـاظم  .اند دانسته
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 پیچیــدگی  کــهیرنــدگ مــی نتیجــه اســتان فــارس در خــود
 آن از سـوی     پـذیرفتن نالیـل   های بارش یکی از د     بینی پیش

ـ      همچنـین آن  . کشاورزان است  دلیـل عـدم     ههـا دریافتنـد ب
ــزار و تجهیــزات الزم،   ــه اب دسترســی کــافی کــشاورزان ب

های بارش در اکثر اوقات مورد اسـتفاده مناسـب           بینی پیش
ـ          ثیری در میـزان عملکـرد      أآنان قـرار نگرفتـه، در نتیجـه ت

 .محصول تولیدی غالب آنـان یعنـی گنـدم نداشـته اسـت            
خسارات بـاالی تغییـر     دالیل  ) 2004( ردمهدویان و جوانم  

رسـانی   دمای ناگهانی در ایران را عدم وجود سیستم اطالع        
ــیش   ــراردادن پ ــار ق ــت در اختی ــسجم جه ــی من ــا و  بین ه

هـای صـادره از       های صورت گرفته و اخطاریـه       آگاهی  پیش
بینی وضع هوا و همچنین آگاه نبودن زارعین از           مراکز پیش 

  .کنند بندان، ذکر می یخ مقابله با سرما وهای  روش
تعیـین عوامـل محدودکننـده       ایـن تحقیـق      هدف کلی 
 از دیدگاه کـشاورزان اسـتان       جوی های بینی اثربخشی پیش 

  :ند ازا عبارت تحقیق اهداف اختصاصی .بوده است گلستان
  های فردی و اقتصادی پاسخگویان توصیف ویژگی -1
 اسـتفاده از    در زمینـه   کـشاورزان    های  تعیین محدودیت  -2

  های جوی بینی پیش
ــین -3 ــین  تعی ــه ب ــده رابط ــل محــدود کنن ــتفاده عوام  اس

  ها بینی اثربخشی پیشو  های جوی بینی کشاورزان از پیش
  

  ها مواد و روش
 نوع پیمایـشی   ازو  ) غیرآزمایشی(این تحقیق توصیفی      
متغیرهای مستقل شامل عوامل محـدود کننـده        . است بوده

کمبـود اعتبـارات، کمبـوده      (های جوی    بینی اثربخشی پیش 
 آموزش کـافی    نداشتن به مروج،    نداشتن ها، دسترسی   نهاده

ــی   ــات، دسترس ــتفاده از اطالع ــورد اس ــتندر م ــه  نداش ب
 و پوشــش مناســب امــواج رادیــویی نداشــتنهــا،  رســانه

 در محل،  ناتوانی کشاورز در تفسیر اطالعـات،          تلویزیونی
سوادی، آشـنایی    رزی، بی به ادوات کشاو   نداشتندسترسی  
اثربخـشی   ؛ متغیـر وابـسته    ؛)بـا زبـان هواشناسـان      نداشتن
شـامل  تحقیـق   ایـن   جامعـه آمـاری      و های جوی  بینی پیش

گیـری    نمونـه شـیوه  .بـوده اسـت  گلستان  کشاورزان استان   
بوده، ساده   گیری تصادفی  ای و نمونه   مرحله ای چند  خوشه

) اران کشاورز برد بهره(یابی به واحدهای نمونه      جهت دست 
ابتدا با استفاده از قضیه حد مرکزی در آمار که براساس آن            

 تصادفی دارای توزیـع     روشبه   30انتخاب با حجم باالی     
 16 ، دهـستان در اسـتان     50از بـین     ابتدا نرمال خواهد بود  

 تصادفی ساده انتخاب شده آنگاه در هـر         روشدهستان به   
 هـر روسـتا     سپس در  طور تصادفی و   دهستان دو روستا به   
جامعـه   . شـدند   تصادفی انتخاب  روشواحدهای نمونه به    

بـردار کـشاورز در      بهـره  130000شامل حـدود     مورد نظر 
برای تعیین حجم نمونه از     . بوده است سطح استان گلستان    

  نفـر  322 کـه حجـم نمونـه      فرمول کوکران اسـتفاده شـد     
بـرای   وبـوده    ابـزار ایـن تحقیـق پرسـشنامه        .دست آمد  هب

گیـری، اعتبـار       ابـزار انـدازه    هدهنـد  جزای تـشکیل  بررسی ا 
 اعضای   هواشناسی و  محتوایی با نظرخواهی از متخصصان    

منظور محاسبۀ    به . انجام شد   ترویج کشاورزی  هیات علمی 
 بـرای بخـشی از      قابلیت اعتمـاد از روش آلفـای کرونبـاخ        

 بـا توجـه     . بوده است  80/0 که مقدار آن   استفاده   پرسشنامه
های آمار توصـیفی و اسـتنباطی        از روش تحقیق  به اهداف   

. جهـت تجزیــه و تحلیــل اطالعـات اســتفاده شــده اســت  
های آمار توصیفی شامل میانگین، درصد،       ترین روش   عمده

 و انحراف معیار بوده است کـه        حداکثر و حداقل  فراوانی،  
ها از نظـر صـفات مختلـف و           بندی آزمودنی   منظور دسته  به

هـا اسـتفاده شـده       از آن های جامعه آماری     توصیف ویژگی 
  مورد استفاده شـامل    آمار استنباطی  روشترین   عمده. است

 بـین   همبـستگی جهت بررسی    ضریب همبستگی اسپیرمن  
  .استبوده متغیرها 

  
   بحث

گونه که   همان: های فردی و اقتصادی پاسخگویان     ویژگی
 نشان داده شده است میانگین سن پاسخگویان 1در جدول 

کثر آنان میانسال هستند و با توجه بـه         بیانگر این است که ا    
از . رونـد  شـمار مـی     جزء کشاورزان با تجربه به     ،سابقه کار 

نظر سطح تحصیالت اکثر آنان دارای سواد در حد ابتدایی          
بـدیهی  . دهنده کم سواد بودن آنان است       که نشان  باشند  می

عنوان مـانع جـدی      تواند به  است کم سوادی کشاورزان می    
تفسیر اطالعات هواشناسـی توسـط آنـان    در زمینه درک و    

محصول غالـب تولیـدی اکثـر کـشاورزان         . محسوب شود 
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شـمار   باشد که از جمله محصوالت استراتژیک به       گندم می 
های هواشناسی در تولید آن نقش اساسـی         بینی  و پیش  آمده
همچنین کشاورزان زیادی به تولید محصول بـرروی        . دارد

رروی اراضی ملکی اشتغال     ب ای در کنار تولید    اراضی اجاره 
  .دارند

ــدودیت ــتفاده از    مح ــه اس ــشاورزان در زمین ــای ک ه
هـای کـشاورزان      در مورد محدودیت  : های جوی   ینیب  پیش

گونـه کـه در      جوی همان  های  بینی  در زمینه استفاده از پیش    
دهـد     نشان داده شده است نتایج حاصل نشان می        2جدول  
ی در زمینـۀ    های افـراد مـورد بررسـ        ترین محدودیت   عمده

هــای جــوی در عملیــات  بینــی اســتفاده مناســب از پــیش
 ،...)کـود، سـم و      (هـا      کمبود نهـاده   شان مربوط به    تولیدی

به ادوات و تجهیـزات      نداشتنکمبود اعتبارات و دسترسی     
هـای مربـوط بـه اطـالع         باشد و محـدودیت     کشاورزی می 

هـای آخـر قـرار       هـای جـوی در الویـت       بینـی  رسانی پیش 
این بدان معناست که غالب افراد مورد بررسی از         . اند گرفته

هــای جــوی مــشکل کمتــری را  بینــی نظــر دریافــت پــیش
کنند ولی مشکل و محـدودیت اساسـی بـرای           احساس می 

هـای    هـا را در حمایـت      بینـی  کاربرد موثر و اثربخش پـیش     
سازمانی مربوط به مراحل مختلف تولیـد محـصول یعنـی           

وات و تجهیـزات کـشاورزی      ها، اعتبارات و اد     تأمین نهاده 
 ماننـد هـایی     باید توسـط دسـتگاه     طور عمده   بهدانند که     می

همچنـین  . شـود ها تـامین     سازمان جهاد کشاورزی و بانک    
 نداشتن کشاورزان به مروج و      نداشتن محدودیت دسترسی 

ــات      ــتفاده از اطالع ــه اس ــان در زمین ــافی آن ــوزش ک آم
وجــود در زمینــه هــای جــوی بیــانگر خــالء م بینــی پــیش
های ترویجی در زمینـه هواشناسـی کـشاورزی در           فعالیت
  . استاستان

  
  .)n=322( های فردی و اقتصادی کشاورزان مورد مطالعه  ویژگی-1 جدول

  ماکزیمم  مینیمم  انحراف معیار  میانگین  متغیر مستقل
  80  20  36/13  29/41  )سال(سن 

  5  1  17/1  65/2  )سال(میزان تحصیالت 
  65  2  76/13  09/21  )سال(ار کشاورزی سابقه ک

  133  1  23/13  75/7  )هکتار(سطح زیر کشت گندم 
  2000  1000  16/1729  07/2881  )کیلوگرم در هکتار(عملکرد گندم 
  70  5/0  00/9  28/7  )هکتار(اراضی ملکی 

  70  5/0  89/14  49/10  )هکتار(اراضی استیجاری 
  200  3/0  30  20  )میلیون ریال(کل هزینه کشت و کار 
  500  5/2  80  60  )میلیون ریال(کل درآمد کشت و کار 

  
  .های جوی بینی های استفاده از پیش مورد بررسی در مورد محدودیتنظرات افراد  -2 جدول

  اولویت  انحراف معیار  *ای میانگین رتبه  نوع محدودیت
  1  903/0  080/3  کمبود اعتبارات                                                

  2  809/0  065/3  ها                                                 کمبوده نهاده
  4  040/1  277/2  عدم دسترسی به مروج                                      

  5  937/0  201/2  عدم آموزش کافی در مورد استفاده از اطالعات
  10  629/0  369/1                     ها                 عدم دسترسی به رسانه

  11  619/0  350/1  عدم پوشش مناسب امواج رادیویی در محل     
  9  706/0  468/1  عدم پوشش مناسب امواج تلویزیونی در محل    

  7  721/0  801/1  ناتوانی در تفسیر اطالعات                                
  3  981/0  712/2              عدم دسترسی به ادوات کشاورزی       

  6  966/0  080/2  بی سوادی                                                     
  8  803/0  667/1  عدم آشنایی با زبان هواشناسان                       

  .باشد ها بین یک تا پنج می دامنه میانگین*
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ن از  کننـده اسـتفاده کـشاورزا     رابطه بین عوامل محدود   
 در ایـن  : هـا  بینـی  های جوی و اثربخشی پـیش      بینی پیش

برای تعیـین همبـستگی بـین متغیرهـای مـستقل و            تحقیق  
 .از ضریب همبستگی اسپیرمن اسـتفاده شـد       وابسته تحقیق   
  :به شرح زیر استنتایج حاصل 

نظر کشاورزان در مورد کمبود       درصد بین  99با اطمینان    -
 و  مثبـت  ه رابطـ  جـوی  یها بینی اثربخشی پیش و  اعتبارات  

هرچــه  ایــن بــدان معناســت کــه داردداری وجــود  معنــی
عنوان یکـی از موانـع       کشاورزان اهمیت کمبود اعتبارات به    

بـه  اند   ارزیابی کرده  های جوی را بیشتر    بینی پیش اثربخشی
بیـشتر   را   مـذکور  هـای  بینـی  اثربخـشی پـیش    همان میـزان  

) 2003( ل و کالـدر    زیروگ های  این یافته با یافته    .اند دانسته
    .مطابقت دارد) 2003( سوارزو 
اثربخـشی  هـا و   بین نظر کشاورزان در مورد کمبود نهاده       -

 مثبـت و    ه رابطـ  جوی در سطح یک درصـد      های بینی پیش
این نتیجه حاکی از این است که هر         داری وجود دارد   معنی
 عنوان یکی از موانع    ها به   کشاورزان اهمیت کمبود نهاده    چه

اند بـه همـان    های جوی را بیشتر دانسته    بینی پیش شیاثربخ
 .انـد   را بیـشتر دانـسته     مذکور های بینی  اثربخشی پیش  میزان

و نـاظم الـسادات     ) 2003(سـوارز     هـای  این یافته با یافته   
  .مطابقت دارد) 2006(
 درصد بین نظر کشاورزان در مـورد عـدم          99با اطمینان    -

 ه رابطـ  جـوی  های یبین اثربخشی پیش دسترسی به مروج و     
 هرچـه کـشاورزان      یعنـی  داری وجـود دارد    مثبت و معنـی   

عنوان یکـی از موانـع       به مروج به   نداشتناهمیت دسترسی   
 بـه   انـد   درک نموده های جوی را بیشتر      بینی پیش اثربخشی

رک  را بیـشتر د    مذکور های بینی  اثربخشی پیش  همان میزان 
و ) 2001(چینـدا   آکـه و مو    های  این یافته با یافته    .اند  نموده

مطابقـت  ) 2004( و استایخر و همکـاران       )2005 (استایخر
    .دارد

در  نداشـتن  بین نظر کشاورزان در مورد آمـوزش کـافی           -
بخــشی اثرمــورد اســتفاده از اطالعــات هواشناســی و    

 مثبـت و    هرابطـ  در سطح یک درصـد     جوی های بینی پیش
  هرچـه کـشاورزان    عبارت دیگـر   به. داری وجود دارد   معنی

در مورد استفاده از اطالعات      نداشتنآموزش کافی   اهمیت  
هـای   بینـی  بخشی پیش عنوان یکی از موانع اثر     بههواشناسی  

 اثربخـشی    به همـان میـزان    اند   ارزیابی کرده جوی را بیشتر    
 ایـن یافتـه بـا       .انـد   را بیـشتر دانـسته     مذکور های بینی پیش
چینـدا  ، آکه و مو   )2003(سوارز  ،  )2003( مومبی   های یافته

) 2004(و استایخر و همکـاران      ) 2005( استایخر   ،)2001(
  .مطابقت دارد

درصــد بــین نظــر کــشاورزان در مــورد  95 بــا اطمینــان -
ــی ــتن دسترس ــشاورزی و  نداش ــه ادوات ک ــشی  ب اثربخ

. داری وجـود دارد   رابطۀ منفی و معنـی     جوی های بینی پیش
 این بدان معناست که هرچه کـشاورزان اهمیـت دسترسـی       

عنــوان یکــی از موانــع  بــه  بــه ادوات کــشاورزیشــتنندا
اند بـه همـان    های جوی را بیشتر دانسته   بینی اثربخشی پیش 

درک  را کمتــر مــذکور هــای بینــی  اثربخــشی پــیشمیــزان
و نـاظم   ) 2003(سـوارز    هـای   این یافته با یافتـه     .اند  نموده

    .مطابقت دارد) 2006(السادات 
عنوان مـانع    سوادی به  یبین نظر کشاورزان در در مورد ب       -

یاد  های بینی اثربخشی پیش های جوی و     بینی اثربخشی پیش 
داری وجـود     مثبت و معنی   ه رابط در سطح یک درصد    شده
 هرچـه کـشاورزان     تـوان گفـت    عبارت دیگـر مـی     به. دارد

عنــوان یکــی از موانــع اثربخــشی  ســوادی بــه اهمیــت بــی
  میـزان  انـد بـه همـان      های جوی را بیشتر دانـسته      بینی پیش

 .انـد   ارزیابی کـرده   را بیشتر    مذکور های بینی پیش اثربخشی
) 2003(و مـومبی    ) 2003(سـوارز    هـای  این یافته با یافتـه    

    .مطابقت دارد
 درصــد بــین نظــر کــشاورزان در مــورد 99 بــا اطمینــان -

اثربخـــشی بـــا زبــان هواشناســـان و   نداشـــتنآشــنایی  
. جـود دارد   و داری  معنی مثبت و    ه رابط جوی های  بینی  پیش

 بـا   نداشـتن  آشـنایی  هرچه کشاورزان اهمیت     به بیان دیگر  
ــان  ــان هواشناس ــهزب ــع اثربخــشی   ب ــی از موان ــوان یک عن

 انـد بـه همـان میـزان         جوی را بیشتر دانـسته     های  بینی  پیش
 .انـد   درک کـرده    را بیـشتر   یاد شده  های  بینی  پیشبخشی  اثر

و ) 2002(، اشـملتز    )1999(بلـنچ    هـای  این یافته بـا یافتـه     
    .مطابقت دارد) 2000( لوگاندا
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  . تحقیقدار بودن اثر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته  آزمون معنی-3جدول 
  شدت همبستگی  داری معنیسطح   ضریب همبستگی  متغیر مستقل

  کمبود اعتبارات                         
    ها کمبوده نهاده

  عدم دسترسی به مروج
    استفاده از اطالعاتعدم آموزش کافی در مورد 

    ها عدم دسترسی به رسانه
  عدم پوشش مناسب امواج رادیویی در محل     
     عدم پوشش مناسب امواج تلویزیونی در محل  

  ناتوانی در تفسیر اطالعات
  عدم دسترسی به ادوات کشاورزی                   

    بی سوادی   
         عدم آشنایی با زبان هواشناسان                

**414/0  
**203/0  
**364/0  
**209/0  

510/0  
075/0  
093/0-  
009/0  

*  133/0-  
**   256/0  
**  274/0  

000/0  
000/0  
000/0  
000/0  
378/0  
196/0  
107/0  
872/0  
021/0  
000/0  
000/0  

  متوسط
  ضعیف
  متوسط
  ضعیف

-  
-  
-  
-  

  ضعیف
  ضعیف
  ضعیف

   درصد 1 در سطح داری معنی **
   درصد5 در سطح داری معنی* 
  

  پیشنهادهاگیری و  نتیجه
 جوی و   های  بینی  پیشتحقق اهداف مورد نظر از ارایه            

های  ها منوط به تامین نهاده     بینی افزایش اثربخشی این پیش   
مورد نیاز تولید محصوالت کشاورزی همچون کود، سـم،         

رسـد   به نظر مـی . اعتبارات، ادوات و تجهیزات خواهد بود    
ستان گلستان آنچـه موجـب کـاهش        در شرایط کنونی در ا    

هـای    شود ضعف حمایت    جوی می  های  بینی  پیشاثربخشی  
هـای مـذکور     سازمانی و خـدماتی در زمینـه تـامین نهـاده          

 در شرایط فعلی در سـطح کـشور و          بر این  عالوه. باشد می
ــاعه       ــرای اش ــاص ب ــولی خ ــدان مت ــستان فق ــتان گل اس

ضعف خدمات ترویجـی در زمینـه        جوی و    های  بینی  پیش
 اثربخـشی اطالعـات مـذکور را در         هواشناسی کـشاورزی  
 .سازد های هدف با مشکل مواجه می      سطح زارعین و گروه   

پیـشنهادهای  های تحقیـق     بر این اساس و با توجه به یافته       
  :زیر قابل ارائه است

های کـشاورزان     ترین محدودیت    با توجه به اینکه عمده     -1
هـای جـوی در       یبین  استان در زمینۀ استفاده مناسب از پیش      

کود، سـم و  (ها  شان مربوط به کمبود نهاده     عملیات تولیدی 
و عــدم دسترســی بــه ادوات و تجهیــزات کــشاورزی ...) 
شود سـازمان جهـاد کـشاورزی اسـتان          می باشد توصیه   می

 تجهیـزات  و   هـا  نسبت به تامین به موقع و مناسـب نهـاده         
  .مورد نیاز کشاورزان توجه جدی مبذول نمایندکشاورزی 

ثیرگـذار اعتبـارات مـالی در    أ با توجه به نقش مهـم و ت    -2
هـای   عمل به توصـیه   اجرای به موقع عملیات کشاورزی و       

 جـوی توسـط     های  بینی  پیش از   دست آمده   بهفنی و زراعی    
شود شرایطی فراهم شـود تـا منـابع          کشاورزان، توصیه می  

مالی مورد نیاز کشاورزان بـه راحتـی و در زمـان مناسـب              
  . بانکی در اختیار آنان قرار گیردتوسط نظام

که سواد عامل مهمـی در درک صـحیح           با توجه به این    -3 
باشـد و بیـسوادی یـا کـم       مـی هـای   بینـی   پیشاطالعات و   

 هـای   بینـی   پـیش سوادی کشاورزان باعث کاهش اثربخشی      
شود هواشناسی استان با همکـاری       جوی است، توصیه می   

 استان با تمرکز مدیریت ترویج کشاورزی و صدا و سیمای    
بر تولید مواد چاپی تصویری چون پوستر و تهیه اسالید و           

هـای   هـا در دوره    هـای ترویجـی و نمـایش آن        تولید فـیلم  
ای را   های تلویزیونی استانی، زمینه    ترویجی و پخش برنامه   

 هــای بینــی پــیشجهــت درک بهتــر و بیــشتر اطالعــات و 
بـر   عالوه. هواشناسی توسط کشاورزان استان فراهم سازند     

ایــن بــر مبنــای همکــاری ســه جانبــه مــدیریت تــرویج،  
تـوان محتـوای     هواشناسی و نهضت سوادآموزی استان می     
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سـواد آمـوزی     هـای  مطروحـه در دوره   مطالب و مباحـث     
ای تنظیم کردکه اطالعات هواشناسـی       گونه کشاورزان را به  

ن ساده به کشاورزان انتقـال      ها به زبا   و چگونگی تفسیر آن   
  .یابد

با توجه به محدودیت عـدم دسترسـی کـشاورزان بـه             -4
مـروج و عـدم آمــوزش کـافی آنــان در زمینـه اســتفاده از     

بیانگر خالء موجـود در       که ، جوی های  بینی  پیشاطالعات  
های ترویجی در زمینه هواشناسی کـشاورزی        زمینه فعالیت 

ــه نظــراســت  همکــاری در شــرایط حاضــر رســد  مــی ب
اطالع رسـانی   ان در زمینه    هواشناسی و صدا و سیمای است     

جهــاد  هواشناســی و  جــوی وهــای بینــی پــیشای  رســانه
بینــی و  هــای پــیش  توزیــع اطالعیــهدر زمینــه کــشاورزی

 از ایـن    آورد مـی  ن های زراعی نتیجه مطلوب را ببار      توصیه
شود با همکاری دانشگاه، هواشناسی و جهاد        رو توصیه می  
ــشاورزی  ــشاورزی و  ک ــروجین ک ــوزش م ــه آم ــسبت ب ن

هـا و    آشـنایی بـا داده    هـایی چـون      مهندسان ناظر در زمینه   
هـای    و مهـارت   هـا   چگـونگی تفـسیر آن     ،اطالعات جوی 

هـای نـامبرده      توجه کافی مبذول گـردد تـا گـروه         ارتباطی

هواشناسی استان و کـشاورزان عمـل       عنوان میانجی بین     به
  .نمایند

هـای هـدف وکـاربران       توجه به اینکه شناخت گروه      با -5
 جـوی از اقـدامات اولیـه در شـیوه           هـای   بینـی   پیشنهایی  
 جوی و رفـع موانـع اثربخـشی         های  بینی  پیشرسانی   اطالع

باشد توصـیه   اطالعات هواشناسی در سطح گروه هدف می    
آوری و ثبــت اطالعــات پایــه   نــسبت بــه جمــعشــود مــی
 سطح تحصیالت، نوع    مانندهایی   های هدف در زمینه    گروه

، زبان بومی،   والت مورد کشت  برداری، نوع محص   نظام بهره 
  .اقدام الزم صورت پذیرد ...جنسیت و

  
 سپاسگزاری

بـرداری سـازمان     هـای بهـره    از مدیریت ترویج و نظام    
جهــاد کــشاورزی اســتان گلــستان و معاونــت پــژوهش و 
فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان که         

 این تحقیـق    ساز اجرای  با تامین منابع مالی مورد نیاز زمینه      
   .نمائیم سپاسگزاری میاند  بوده
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Abstract2 
In the developing countries, there are increasing demands for timely and effective meteorological 

information for many agricultural decisions and farm management but many farmers for applying 
these information constrained by limiting factors such as shortage of money or credit, unavailability of 
seeds, lack of education and advice, or shortage of farming equipment. These constraints reduce 
effectiveness of atmospheric forecasts. The purpose of this study was to appoint the limiting factors of 
effectiveness of atmospheric forecasts from farmer's point of view in Golestan province. The 
methodological approach was a descriptive and survey type. The target population in the study 
consisted total farmers in Golestan province, Iran (N=130000).Using multistage cluster and simple 
random sampling techniques 322 farmers were chosen. Data were collected through a questionnaire 
and were analyzed using SPSS, V.11. Content and face validity of the instrument were obtained by the 
faculty members of agricultural extension and meteorology specialist. The reliability analysis was 
conducted with completing 30 questionnaires and Cronbach's alpha value was 0/80. The results 
obtained from analytic statistics indicated that there are significant and positive  relationships between 
independent variables namely lack of credits, lack of inputs, farmer inaccessibility to extension 
worker, lack of enough education to make use of meteorology information, illiteracy and non-
acquaintance of meteorologist language (99%) and significant and negative relationships between 
independent variables namely  farmers, point of view about inaccessibility to agricultural instruments 
(95%) and dependent variable namely farmers, point of view about limiting factors of effectiveness of 
atmospheric forecasts in Golestan province. This study has suggested providing inputs such as 
fertilizer, poison, credits, instruments and equipments by responsible organizations for effectiveness 
use of atmospheric forecasts by farmers.  
                                                                                                                             
Keywords: Limiting factors; Effectiveness; Atmospheric forecasts; Agro meteorology; Golestan 
province  
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